
1 (4)

Postadress:371 86 Karlskrona Telefon: 010-224 00 00 E-post: blekinge@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/blekinge

www.lansstyrelsen.se/blekinge/personuppgifter

Ringamåla ÄKSO
 

Fastställande av älgskötselplan för Ringamåla ÄKSO

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att fastställa det förslag till revidering av älgskötselplan som inkom den 
22 september 2022 från Ringamåla ÄKSO. Planen görs därmed gällande för säsongerna 
2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025.

För fortsatt älgjakt inom området skall en ny skötselplan tas fram efter samråd med 
älgförvaltningsgruppen. Älgskötselplanen ska vara älgförvaltningsgruppen Blekinge Väst 
tillhanda senast den 30 juni 2025, om ej annan tid meddelas.

Beskrivning av ärendet
Älgförvaltningsplanen för Blekinge Väst har reviderades inför denna jaktsäsong då tidigare 
älgförvaltningsplan och älgskötselplaner endast var giltiga för säsongen 2021/2022.

Motivering till beslutet
Målsättning i älgskötselplanen är en oförändrad stam om 3,0 älgar per 1000 Ha. Nuvarande 
bedömning är att stammen har minskat de sista åren och ligger på 3,0 älgar per 1000 Ha.

Under kapitel 4.1 i förslagen plan under motivering anges 3,5 som mål och ökande stam. 
Samtidigt som målet är ställt till 3.0 oförändrad stam i kapitel 1.1. Ser man till analysen i 
Älgfrode resulterar föreslagen avskjutning i en utveckling som uppfyller målsättningen om 
3.0 älgar per 1000 Ha vilket planen uppfyller, så Länsstyrelsen bortser från kommentaren i 
kapitel 4.1.

Gällande målet för andel älgtjur av vuxna är detta lågt i relation till länets övergripande 
riktlinjer som är ställt till 40-50% i älgobs. I detta specifika fall med låg täthet och liten areal 
bortser Länsstyrelsen från denna avvikelse då ett större uttag av hondjur resulterar i en 
vikande stam. Dock är det av vikt området se över sin situation gällande områdets 
beskaffenhet, läs mer under Information.

Med detta sagt godkänner Länsstyrelsen den föreslagna planen, dock vill Länsstyrelsen 
upplysa om att enligt NFS 2011:7 § 27 ska företrädare för älgskötselområdet minst en gång 
om året göra en uppföljning av älgskötselplanen och vid behov vidta åtgärder och föreslå 
ändringar. Därmed ser Länsstyrelsen en revidering som obligatoriskt om det uppkommer en 
situation under innevarande planperiod där utvecklingen inte gagnar de uppsatta målen, både 
med avseende på skogsskador och älgtäthet.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7)

27 § En älgskötselplan ska bifogas ansökan om registrering av älgskötselområde och ska 
fastställas av länsstyrelsen. Planen ska tas fram efter samråd med älgförvaltningsgruppen. 
Skulle älgförvaltningsgruppen inte tillstyrka att länsstyrelsen fastställer älgskötselplanen ska 
länsstyrelsen ta ställning till om planen ändå kan fastställas. Företrädare för älgskötselområdet 
ska minst en gång om året göra en uppföljning av älgskötselplanen och vid behov vidta 
åtgärder och föreslå ändringar för länsstyrelsens fastställande. Företrädare för 
älgskötselområdet ska också, i god tid före det att planperioden går ut, inkomma med en ny 
plan

29 § Länsstyrelsen ska regelbundet och minst vart tredje år, på eget initiativ eller efter 
framställan av älgförvaltningsgruppen, göra en översyn av älgskötselplanerna och vid behov 
vidta åtgärder.

Information
Ansökan om inregistrering av fastigheter i älg- och kronhjortsskötselområdet ska vara 
länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari (NFS 2011:7 §8).

Länsstyrelsen vill även informera om att brister i arronderingen i form av ej sammanhängande 
marker, flikar och satelliter kommer ses över inför nästa planperiod. Detta kommer ske med 
stöd av jaktlagens §4 som innebär att viltet skall vårdas i syfte att främja en med hänsyn till 
allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna. En förbättrad 
arrondering gör det möjligt för älgförvaltningsområdet och framför allt älgskötselområden att 
på ett bättre sätt; hantera skador, ge riktad tilldelning på förekommen anledning, samt få ett 
bättre inventeringsunderlag.

Samtidigt som denna översyn sker kommer länets mindre älgskötselområden utvärderas 
huruvida de uppfyller jaktlagen (1987:259) §33 och jaktförordningen (1987:905) §3. De 
särskilda skäl som anges i NFS 2011:7 §9 för att tillåta områden som endast medger jakt av 
minst fem vuxna kan troligen ej åberopas i dessa fall. Det är av vikt att skapa i princip 
sammanhängande område av tillräcklig storlek för att kunna skapa ett tillförlitligt 
inventeringsunderlag och hantera skador med hjälp den flexibilitet som 10% marginalen 
medger genom NFS 2011:7 §15. Därmed erinrar Länsstyrelsen om att älgskötselområden av 
mindre storlek inleder dialoger om lämpliga sammanslagningar redan under denna planperiod.

Länsstyrelsen vill poängtera vikten av att följa sin skötselplan och nå sina avskjutningsmål. 
System med fördelning av pottälgar bör användas så att beskattningen prioriteras i områden 
med högre täthet, samt att 10% marginalen i skötselplanen används vid mer akuta 
skadesituationer under senare delen av jaktsäsongen.

Inventering genom de fyra basmetoderna (avskjutning, älg-obs, spillningsinventering och 
slaktvikter) skall genomföras och redovisas. Åldersbestämning av vuxna älgar skall även ske.
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Samrådsprotokollen för älgskötselområde ska bevaras under minst fem år och ska på begäran 
ges in till länsstyrelsen (enligt NFS 2011:7 §28).

Länsstyrelsen vill även belysa problembilden med ett högt betestryck av samtliga hjortdjur, 
inte bara älg, och vilka konsekvenser det får för skogsnäringen. Alla inblandade måste 
tillsammans dra åt samma håll för att situationen ska förbättras t.ex. bibehålla ett högt 
jakttryck på rådjur, vilka även står för högst antal viltolyckor, och verka för ståndortsanpassat 
skogsbruk.

Länsstyrelsen har informerat på dess hemsida samt genom kungörelse om att älgavgifterna 
har höjts med 30% från och med jaktåret 2022/2023. Bakgrunden till detta är att 
älgvårdsfonden har gått back sedan 2015 och med denna höjning är finansieringen säkerställd 
för några år framåt förutsatt att älgstammen är ungefär densamma. Höjningen ligger i linje 
med den ungefärliga inflationen räknat sedan 2010 då avgiften justerade senast. Fällavgiften 
fastställs av Länsstyrelsen med stöd av Jaktlagen 42§, Jaktförordningen 52b§ samt NSF 
2011:7 33§.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-224 00 00 eller via e-post blekinge@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 4673-
2022 i ämnesraden för e-post.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Johanna Duhlaku med handläggare Andreas 
Abrahamsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Oliver de Marcenac 
medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Älgförvaltningsgruppen Blekinge Väst

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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Du kan överklaga beslutet hos Naturvårdsverket
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Naturvårdsverket.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans 
med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Blekinge antingen via e-post; blekinge@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 
Karlskrona.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet.Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få 
ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Naturvårdsverket som beslutar om tiden kan förlängas. 

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta 
Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge 
sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, blekinge@lansstyrelsen.se, eller via 
växeltelefonnummer 010-224 00 00. Ange diarienummer 4673-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
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